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Nyomtatott és online sajtó 
 

Covidálló kapcsolatok a Kárpát-medencében 
2021. február 4. – Mandiner – Veczán Zoltán  

Kézzelfogható eredményeket hozott a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Design Terminal 

munkája a határon túli közösségekkel: a kapcsolatépítő és mentorprogramoknak 

köszönhetően a csokoládémanufaktúrától a marketingakadémiáig vállalkozások baráti 

hálózata szövi át a Kárpát-medencét. „Ez egy teszt volt, amelyen sikeresen átmentünk” – 

fogalmaz a Mandinernek a járvány kapcsán Jónás László, a Design Terminal (DT) szakmai 

vezetője. 2020 nem volt könnyű év az államtitkárság és a közép-európai innovációs 

ügynökség együttműködésében futó programoknak, hiszen mind a személyes érintkezésen, a 

formális képzések melletti mentoráláson és informális eszmecserén alapultak. Ahogy Potápi 

Árpád János államtitkár a Mandinernek összegzi, az utóbbi tizenegy év nemzetpolitikájában a 

jogi és szimbolikus alapok – mint az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetése vagy éppen 

az alaptörvény módosítása – mellett fontos volt a szülőföldön való boldogulás gazdasági 

alapjainak a megteremtése is. „Az államtitkárság munkájának alapja a kapcsolati 

beágyazottság a külhoni magyar régiókban. Ezért jött képbe 2016-ban a DT, mint szakmai 

partner” – fogalmaz Hajnal Virág főosztályvezető. 

(A cikk teljes terjedelmében a Mandiner 2021. február 4-i számában olvasható) 

 

A Fidesz EP-delegációja az uniós parlament elnökéhez fordult az ukrajnai 

magyarokat ért folyamatos megfélemlítések miatt 
2021. február 3. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, Hír TV, ATV, 

Origo, 888, Transindex, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hang, karpat.in.ua 

Gál Kinga, az Európai Parlamentben tevékenykedő  magyar néppárti (Fidesz-KDNP) 

képviselőcsoport elnöke és Deutsch Tamás, a képviselőcsoport vezetője levélben fordult 

David Sassolihoz, az Európai Parlament elnökéhez az ukrajnai magyarokat érő folyamatos 

megfélemlítésekkel kapcsolatban. A képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy az elnökhöz 

intézett első két levelükben már beszámoltak az Ukrán Biztonsági Szolgálat tavaly november 

végi, a kárpátaljai magyar közösség számos intézményét ért indokolatlan és erőszakos 

akciójáról, illetve arról, hogy egy szélsőséges ukrajnai hírportál Bocskor Andreát, a Fidesz 

Kárpátaljáról származó európai parlamenti képviselőjét halállistára tette. A képviselők 

hangsúlyozták: az ukrajnai hatóságok egyik esetben sem vizsgálták ki a történteket. Gál Kinga 

és Deutsch Tamás tájékoztatták Sassolit arról is, hogy a Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter január végi ukrajnai hivatalos látogatása előtti napon Magyarország kijevi 

nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a beregszászi konzulátus, a beregszászi II. Rákóczi 

Ferenc Magyar Főiskola és az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ fenyegető levelet kapott, 

amelyben „ukrajnai hazafiak” kilátásba helyezték, hogy amennyiben a miniszter Ukrajnába 
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utazik, „készüljenek nagy vérontásra, magyar vér fog folyni”. A kijevi nagykövetség az ügyben 

feljelentést tett a rendőrségnél. 

  

Emil Boc nem örül, hogy RMDSZ-es prefektusa lesz Kolozs megyének, Tișe is 

haragszik 
2021. február 3. – Krónika 

Nem örül, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elveszítette a Kolozs megyei prefektusi 

tisztséget az RMDSZ javára – nyilatkozta Emil Boc kolozsvári polgármester. A kincses város 

PNL-s elöljárója a Digi24-nek úgy nyilatkozott, hogy a Kolozs megyei prefektusi tisztség 

elvesztése nagy érvágás egy olyan megyében és megyeszékhelyen, ahol a liberálisok voltak a 

választások nyertesei. A tavalyi választásokon Kolozs megye hozta a legnagyobb számú 

szavazatot a PNL „hozományába”, emlékeztetett Boc. 

 

Harangszó jelzi az összefogás erejét a templomtűz után Bethlenszentmiklóson  
2021. február 3. – Krónika, maszol.ro 

Az élni és megmaradni akarás álma valósult meg Bethlenszentmiklóson a 2019-es 

templomtűz után. A Fehér megyei szórványtelepülés unitárius egyházközösségének tagjait 

példás összefogás eredményeként újból harangszó hívja templomba és ad reményt egy jobb 

jövőre – tájékoztatta szerdán a Krónika szerkesztőségét a helyi Jövőnk a Szórványban 

Egyesület. A szervezet közbenjárásával új harang és harangláb készült Magyarország 

kormánya Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásából, valamint az RMDSZ 

székelyföldi és Szatmár megyei politikusainak és civil szervezetek adományaiból. 

 

Több értelmiség nyílt levélben kéri a kormánykoalíciót, az AUR-ral ne 

tárgyaljanak  
2021. február 3. – transindex.ro 

Több közéleti személyiség, emberjogi szakértő és civil szervezetek képviselői nyílt levélben 

kérik a kormánykoalíciót: határolódjanak el és szakítsák meg az AUR párttal való 

kommunikációt. Az aláírók között szerepel többek között Smaranda Enache, Cristian 

Pârvulescu, Andrei Cornea, de Király V. István és Iakob Attila is. A kezdeményezés többek 

között annak apropóján született, hogy az oktatási-, egészségügyi- és igazságügyi miniszterek 

tárgyalási kezdeményezései a párttal egyszerűen "botrányosak és megengedhetetlenek" 

voltak.  

 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emil-boc-nem-orul-hogy-rmdsz-es-prefektusa-lesz-kolozs-megyenek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/emil-boc-nem-orul-hogy-rmdsz-es-prefektusa-lesz-kolozs-megyenek
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Február végén tárgyalják újra a Várad folyóirat ügyét, de az ügyvédek se értik, 

mit akar a bíróság  
2021. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Még az ügyvédek se értik miért kérte a közigazgatási bíróság a Várad és a Familia kulturális 

folyóirat önálló jogi személyiségének megszüntetése miatt indított perben azt a Bihar Megye 

Tanácstól, hogy igazolja bejegyeztette-e a folyóiratot az országos regiszterben, illetve 

tisztázza, hogy a december 15-i határozat értelmében a Gheorghe Șincai Megyei Könyvtár 

jelenik-e meg jogutódként. Az ügyben a törvényszék kedden február 25-re tűzte ki a tárgyalás 

új időpontját, így a megyei önkormányzatnak eddig bőven van lehetősége, hogy amennyiben 

a január 29-ei tárgyalásig nem végezte el a szükséges módosításokat, akkor akár pótolja az 

elmaradását.  

 

Csoma Botond: Tasnádi Szilárdot jelöli a Kolozs megyei prefektusi tisztségre az 

RMDSZ 
2021. február 3. – transindex.ro 

Öt erdélyi megyében lesz prefektusa az RMDSZ-nek - jelentette be kedden Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei elnöke. A parlamenti képviselő szerint az RMDSZ Arad, Kolozs, 

Kovászna, Szatmár és Szilágy megyében jelöl prefektust. Csoma "a normalitás jelének" 

nevezte, hogy magyar prefektusa lesz Kolozs megyének és elmondta, a szervezet Tasnádi 

Szilárd ügyvédet nevesíti a tisztségre. Tasnádi István-Szilárd az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének jogtanácsosa, 2018-tól a Szövetségi Etikai és Fegyelmi bizottságának tagja. Az 

elmúlt öt évben több Kolozs megyei magyar embernek adott szakmai segítséget ingyenes jogi 

tanácsadásai során.  

 

Florin Cîţu kinevezte kormányfőtitkár-helyettesnek Zahoranszki Istvánt  
2021. február 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Államtitkári ranggal kinevezte kormányfőtitkár-helyettesnek Zahoranszki Istvánt Florin Cîţu 

miniszterelnök. A döntés kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben. 

 

Országos premier lehet: magyar tannyelvű speciális iskolát terveznek 

látássérülteknek Székelyudvarhelyen 
2021. február 3. – maszol.ro 

A látássérült gyermekeknek magyar tannyelvű iskola, az erdélyi magyar ajkú látássérült 

személyek számára pedig rehabilitációs központ létrehozását tűzte ki célul az Erdélyi Magyar 

Látássérültekért Egyesület. Míg a tanintézmény megvalósítása már körvonalazódik, a 

központ esetében nagyszabású, egymillió eurós célösszegű adománygyűjtő kampányt 

indítottak útjára. 
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https://itthon.transindex.ro/?cikk=28879
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28879
https://itthon.transindex.ro/?hir=62973
https://itthon.transindex.ro/?hir=62973
https://itthon.transindex.ro/?hir=62976
https://maszol.ro/belfold/Orszagos-premier-lehet-magyar-tannyelvu-specialis-iskolat-terveznek-latasserulteknek-Szekelyudvarhelyen
https://maszol.ro/belfold/Orszagos-premier-lehet-magyar-tannyelvu-specialis-iskolat-terveznek-latasserulteknek-Szekelyudvarhelyen
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Adományoknak köszönhetően bővül a jogi szakkönyvtár a kolozsvári Sapientián 
2021. február 3. – szekelyhon.ro 

Jelentős könyvadománnyal gazdagodott a Sapientia Kolozsvári Karának jogi szakkönyvtára. 

A több mint 700 könyvtári egységből álló támogatás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 

(MOKK) által felajánlott jogi szakkönyveket, valamint a dr. Rokolya Gábor budapesti 

közjegyző jogi szakkönyvtárából összeállított adományt tartalmazza. Az egyetem rektora 

kedden vehette át az adományt. 

 
MKP: Az önkormányzatokat valódi partnernek tekintse a kormány! 
2021. február 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Az MKP pozsonyi székházában ma az önkormányzatok helyzetéről folytattak tárgyalást, majd 

Forró Krisztián pártelnök és Farkas Iván szakmai alelnök tartottak sajtótájékoztatót. A 

koronavírus-járvány miatti korlátozások értelmében csak hat személy vett részt a találkozón. 

Így volt ez korábban a pedagógusokkal és a vállalkozókkal folytatott megbeszélésen is. Három 

különböző párt polgármesterei egyeztettek, és egy független is. Ott volt Csallóközcsütörtökből 

Őry Péter (MKP), Királyrévből Agócs Gergely (Összefogás), Tardoskeddről Tóth Marian 

(Most-Híd), Komáromból pedig Keszegh Béla (független). És miután az MKP szakmai 

alelnöke, Farkas Iván egyben polgármester is Muzslán, így az MKP két településvezetővel 

képviseltette magát. 

 

Gyurgyík László: A magyarság szempontjából sem mindegy, hogy milyen 

adatokkal dolgoznak 
2021. február 3. – bumm.sk 

Kellet-e már elhalasztani népszámlálást járvány vagy háború miatt? Miért óckodunk a 

kérdőívek kitöltésétől? Nőhet-e a magyarság lélekszáma a második nemzetiség bevezetésével? 

Politikusok helyett a közelgő népszámlálás kapcsán egy hozzáértő szakembert, Gyurgyík 

László szociológust kérdezte a bumm.sk. 

 

Online találkoztak a családokkal és fiatalokkal foglalkozó felvidéki szervezetek 

vezetői 
2021. február 3. – Felvidék Ma 

A hagyományos személyes találkozó helyett a Szövetség a Közös Célkért társulás 

szervezésében 2021. január 29-én először vettek részt a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségéhez és a Családlánchoz csatlakozott felvidéki szervezetek az interneten keresztül 

megvalósult találkozón. Mivel a járvány miatt közel egy éve nem volt lehetőség összejövetelek 

szervezésére, így szükségesnek látták, hogy korlátozottan, online módon, ám személyesen 

találkozzanak egymással. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/adomanyoknak-koszonhetoen-bovul-a-jogi-szakkonyvtar-a-kolozsvari-sapientian
https://felvidek.ma/2021/02/mkp-az-onkormanyzatokat-valodi-partnernek-tekintse-a-kormany/
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/03/gyurgyik-laszlo-a-magyarsag-szempontjabol-sem-mindegy-hogy-milyen-adatokkal-dolgoznakhttps:/www.bumm.sk/belfold/2021/02/03/gyurgyik-laszlo-a-magyarsag-szempontjabol-sem-mindegy-hogy-milyen-adatokkal-dolgoznak
https://www.bumm.sk/belfold/2021/02/03/gyurgyik-laszlo-a-magyarsag-szempontjabol-sem-mindegy-hogy-milyen-adatokkal-dolgoznakhttps:/www.bumm.sk/belfold/2021/02/03/gyurgyik-laszlo-a-magyarsag-szempontjabol-sem-mindegy-hogy-milyen-adatokkal-dolgoznak
https://felvidek.ma/2021/02/online-talalkoztak-a-csaladokkal-es-fiatalokkal-foglalkozo-felvideki-szervezetek-vezetoi/
https://felvidek.ma/2021/02/online-talalkoztak-a-csaladokkal-es-fiatalokkal-foglalkozo-felvideki-szervezetek-vezetoi/
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Új felsőoktatási törvény készül Szlovákiában – párbeszéd nélkül 
2021. február 3. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium törvénytervezetének célja a 

felsőoktatás megreformálása. A beterjesztés előtt álló törvénytervezetre nyilatkozatban 

reagált a pozsonyi Comenius Egyetem, mely véleményük szerint a felsőoktatás politikai 

ellenőrzés alá vonását készíti elő. Kiállva az egyetemek autonómiája mellett, kérik az ország 

felsőoktatási intézményeit, valamint azok képviselőit, alkalmazottait, hallgatóit, hogy 

csatlakozásukkal támogassák a nyilatkozatot annak érdekében, hogy hatékony párbeszéd 

alakuljon ki a kormánnyal. A nyilatkozathoz a mai napig további hat egyetem csatlakozott. A 

törvénytervezetről Albert Sándort, a Selye János Egyetem alapító rektorát kérdezte a Felvidék 

Ma, aki 2002 és 2006 között a szlovák parlament oktatási bizottságának tagjaként elsősorban 

törvények előkészítésével és törvénytervezetek véleményezésével foglalkozott. 

   
Vučić Pásztorral: Soha jobb kapcsolat a magyarok és a szerbek között  
2021. február 3. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Vučić szerb államfő ma tárgyalt Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház és a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökével a szabadkai és a környékbeli községeket érintő 

projektekről. A beszélgetés során megállapították, hogy soha nem voltak jobban a 

kapcsolatok a szerbek és a magyarok között. „Kiváló tárgyalásunk volt barátommal, Pásztor 

Istvánnal”, közölte a Buducnostsrbije nevű Instagram-profilján Vučić. 

 

Mától ismét PCR-teszt és karanténkötelezettség nélkül járható a magyar-szerb 

határ 
2021. február 3. – Pannon RTV 

A hírt még szerda reggel közölte a Facebookon Pásztor István, aki a határátlépéssel és más 

fontos témákkal kapcsolatban tárgyalt Aleksandar Vučićtyal. A döntést a szerb kormány, 

illetve a horgosi határátkelőhely illetékese is megerősítette. A határt átlépve továbbra is 

érvényes a 30 kilométeres korlátozás, ezt ugyanis nem a szerb, hanem a magyar fél határozta 

meg. Pásztor István Facebook bejegyzésében tette közzé szerda délelőtt, hogy Aleksandar 

Vučić köztársasági elnökkel folytatott tárgyalásának eredményeként ma éjféltől ismét PCR-

teszt és karanténkötelezettség nélkül lesz átjárható a magyar-szerb határ. 

 

Kiállítás két szinten 
2021. február 3. – Magyar Szó  

Egyszerre két tárlatot tekinthetnek meg a magyarkanizsai képtárba betérők. A felső szinten 

egy színháztörténeti kiállítás kapott helyet, A szakralitás misztériumai címmel. A leírásban 

álló mondatok szerint: „A tavalyi évről az ideire halasztott budapesti világkongresszus 

kapcsán utazó vándortárlat első kiállítása egy XVII–XVIII. századi színpadi tervgyűjtemény, 
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https://felvidek.ma/2021/02/uj-felsooktatasi-torveny-keszul-szlovakiaban-parbeszed-nelkul/
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a soproni jezsuiták által őrzött úgynevezett Díszletkönyv mintalapjaiból. Selyemlapokra 

nyomtatott válogatást láthatunk a szakrális tervek és a templomi, kolostori színpadi játékok 

látványvilágából. A neves és ismeretlen európai színpadi tervezők alkotásai nemcsak a barokk 

világról, de a színjátszásnak az akkori oktatásban jelen lévő fontos szerepéről is vallanak.” 

 

Himnuszéneklés: gombhoz a kabátot 
2021. február 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A szürtei kistérségi önkormányzat alakuló ülésén történtek miatt kipattant skandalum után 

számítani lehetett rá, az ukrán nemzetféltők nem érik be annyival, hogy az SZBU eljárást 

indított azon helyi képviselők ellen, akik az állami himnuszt követően nemzeti imádságunkat 

is elénekelték. Úgy tűnik, a következő célpont a Beregszászi Kistérségi Tanács lett. Egészen 

mostanáig a beregszászi önkormányzatban is hagyomány volt, hogy az ünnepi tanácsülések 

az ukrán és a magyar himnusz eléneklésével végződtek alkalomadtán. Ez a szokás eddig nem 

volt rögzítve az önkormányzat ügyrendjében, mivel senki, még a kisebbségben lévő ukrán 

képviselők sem tartották lényegesnek szabályozni a kérdést: aki akarta, énekelte a magyar 

himnuszt, aki nem, az hallgatott. 

 

Matematika tehetséggondozó hétvége kezdődött a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezésében 
2021. február 3. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hatodik alkalommal szervez tehetséggondozó és 

versenyfelkészítő hétvégét matematikából. A foglalkozások célja a 8–17 éves, matematika 

iránt elkötelezett fiatalok megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre való 

felkészítése. A képzésre a 2018/2019-es tanévben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

által megvalósított Terebesi Viktor Emlékverseny (3–6. osztályosok számára) és Geőcze 

Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztályosok számára) első tíz helyezettjei kaptak meghívást, 

mivel a 2019/2020-as tanévben a Covid–19-járvány miatt a versenyek elmaradtak. 

 

Ülésezett az Ungvári Városi Tanács 
2021. február 3. – karpat.in.ua 

Február 2-án zajlott le az Ungvári Városi Tanács soros ülése. A teremben 36 képviselő 

regisztrálódott. Az ülés előtt a Radvanka városrész lakosai fordultak panasszal a tanácshoz, 

elmondásuk szerint a nagyobb esőzések ideje alatt lakhelyeiket elönti a víz. A kényelmetlen 

helyzet 1991 óta fennáll, a helyiek rendszeresen a tűzoltóság segítségét kérik a probléma 

megoldására. Bohdan Andrijiv polgármester ígéretét tette, hogy a napokban kilátogat a 

helyszínre egy munkabizottság, akiknek segítségével megpróbálnak végleges megoldást 

találni a problémára. 
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https://karpataljalap.net/2021/02/03/himnuszenekles-gombhoz-kabatot
https://karpataljalap.net/2021/02/03/matematika-tehetseggondozo-hetvege-kezdodott-genius-jotekonysagi-alapitvany-szervezeseben
https://karpataljalap.net/2021/02/03/matematika-tehetseggondozo-hetvege-kezdodott-genius-jotekonysagi-alapitvany-szervezeseben
http://politic.karpat.in.ua/?p=18101&lang=hu
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Nem merült fel újabb kérdés a nyilvános vitán 
2021. február 3. – Népújság 

Lendva Község nyilvános vitát szervezett a február 5-ig közszemlén lévő községi 

területrendezési tervről (OPN). A terv január 27-én az online térben került élőben az érdekelt 

nyilvánosság elé, de a közvetlen véleményezésre is volt lehetőség, mégpedig az egykori 

Korona étteremben a járványügyi szabályok betartása mellett, ahol az érdeklődőket a községi 

hivatal munkatársai fogadták. A végső fázisához érő tewrületrendezési tervet Magyar János 

polgármester és a község szakmunkatársa, Recek Robert építész, valamint a dokumentációt 

elkészítő ZEU Urbanisztikai Intézetből Babič Barbara mutatta be. A január 4-étől 

megtekinthető terv tartalmazza a magán- és a jogi személyek által benyújtott javaslatokat és 

kezdeményezéseket, szám szerint ezret. 

 

Emlékezni kell minden nap 
2021. február 3. – Népújság 

Január 27-én, a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából Borut Pahor, Szlovénia 

államelnöke, Magyar János, Lendva Község polgármestere és Boris Hajdinjak, a Maribori 

Zsinagóga igazgatója koszorút helyezett el az 1947-ben a holokauszt áldozatainak tiszteletére 

felállított emlékkőnél a hosszúfalui izraelita temetőben.  A koszorúzás utáni rövid 

sajtótájékoztató során mindhárman a folyamatos emlékezés fontosságára és a felelősségre 

hívták fel a figyelmet. Magyar János polgármester hangsúlyozta az elhurcolt lendvai zsidó 

származású lakosság fontos szerepét Lendva fejlődésében. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 3. – Kossuth Rádió 

 

Bár az alapfokú ítélet után reménykedett Szőcs Zoltán, mégis börtönben marad.  A Brassó 

Megyei Törvényszék megváltoztatta a Brassói Bíróság elsőfokú határozatát, így mégsem 

szabadulhat a terrorizmus vádja miatt öt évre elítélt kézdivásárhelyi férfi, akárcsak társa, 

Beke István.  
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10027-nem-mer%C3%BClt-fel-%C3%BAjabb-k%C3%A9rd%C3%A9s-a-nyilv%C3%A1nos-vit%C3%A1n.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/10024-eml%C3%A9kezni-kell-minden-nap.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-03_18-02-00&enddate=2021-02-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-03_18-02-00&enddate=2021-02-03_18-40-00&ch=mr1
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Egyforma gondokkal küzdenek az önkormányzatok függetlenül attól, hogy a képviselőtestület 

vagy a polgármester milyen párt színeiben kapott bizalmat. MKP-s, Hidas, Összefogás-párti, 

illetve független polgármesterek tanácskoztak az MKP kezdeményezésére az időszerű 

kérdésekről, köztük a járványügyi helyzet, a tesztelés, az iskolaügy és a népszámlálás 

problémáiról.  

 

Csütörtök éjféltől a szerb hatóság teszt és karantén-kötelezettség nélkül engedi be Szerbiába a 

Magyarországról érkezőket. Minderről Pásztor István ma reggel egyeztetett a szerb 

államfővel.  

 

Ismét a megszokott, azaz a koronavírus-járvány előtti munkarend szerint várják ügyfeleiket 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács  Erdély-szerte működő Demokrácia-központjai. Nem csak 

az egyszerűsített honosítási eljárásban segítenek az ügyfeleknek, hanem az 

állampolgársághoz kötődő egyéb anyakönyvezési feladatokban is.  

 

Ukrajnában február 1-től lehet jelentkezni az emelt szintű érettségire. A diákok az ezeken 

elért pontokkal jelentkezhetnek a felsőoktatási intézményekbe.  

 

Több mint két hete indult magyar bölcsőde Temes megye második legnagyobb városában, 

Lugoson. A magyar kormány kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével partnerségben létrehozott intézmény a 

református egyházközség kezelésében működik, fő célja utánpótlást biztosítani a város 

magyar óvodája és iskolája számára, egyben támogatni a magyar szülőket a 

gyermekvállalásban. Gáll Zoltán lelkipásztort kérdeztük az indulásról. 

 

Közepes- és nagyberuházások támogatási pályázatainak az aláírásával kezdte az évet a 

Prosperitati Alapítvány. Főleg ipari és turisztikai fejlesztésekről van szó, amelyeket 

decemberben Szabadkán jelentett be Magyar Levente miniszterhelyettes, parlamenti 

államtitkár. Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője a további együttműködést várja a hétfői 

bejelentés után, miszerint dél-alföldi és észak-vajdasági együttes régiófejlesztési terv készül. 

Juhász Bálintot elsőként az aláírt támogatásokról kérdeztük. 

 

Ha 1849 és Zenta, akkor az embernek akaratlanul is a véres gyertyaszentelő jut az eszébe. A 

Tisza-parti városban idén is megemlékeztek az akkori áldozatokról. 


